Rezultatele alegerilor studențești din Facultatea de Litere, turul al III-lea
În cel de-al treilea tur de alegeri pentru reprezentanți ai studenților de la Litere în Consiliul
Facultății și în Senatul Universității din București, desfășurat în data de 18 noiembrie 2014, s-au
exprimat 254 de voturi valide pentru reprezentanții în Consiliu și 276 de voturi valide pentru
reprezentanții în Senat. 26 dintre voturile pentru Consiliu si 4 dintre voturile pentru Senat au fost nule.
Repartizarea rezultatelor este următoarea:
Pentru Consiliul Facultății:
La anul I (Licență) s-au exprimat 70 de voturi pentru Teodora Bătrînu și 42 de voturi pentru
Augustin Manta.
La anul II (Licență) s-au exprimat 32 de voturi pentru Dalia Cucăilă și 21 de voturi pentru Raluca
Tudoran.
La anul III (Licență) s-au exprimat 23 de voturi pentru Maria Ciobîcă și 22 de voturi pentru
Alexandru Fieroiu.
La Masterat s-au exprimat 31 de voturi pentru Andrei Stan Ionescu și 13 voturi pentru Maria
Chiru.
De la nivelul Doctorat nu a participat nimeni la vot.
Pentru Senatul U. B. s-au exprimat 186 de voturi în favoarea candidatei Valentina Gabriela Popa
și 90 de voturi în favoarea candidatului Alexandru Fieroiu.
La nivelul anului I (Licență), prezența la vot fiind de peste 15% + 1 (din 648 de studenți în anul I
ai Facultății de Litere, 112 și-au exprimat votul în mod valid), alegerile pentru Consiliul Facultății se
consideră valide.
Celelalte nivele de studiu neîntrunind cvorumul minim de 15% + 1, se va organiza cel de-al IV-lea
tur de scrutin pentru alegerea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății, la o dată ce urmează să
fie anunțată în decurs de 24 de ore. Întrucât nici alegerile pentru reprezentanții studenților în Senat nu
au întrunit cvorumul necesar, se vor repeta și acestea.
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Comisia electorală:
Președinte:

Andreea Florentina Bogdan

Membri:

Iuliana Cătălina Amuza
Ștefania Ionela Apachiți
Laura Cernat
Andreea Oana Paraschiv

